PNDR 2014 – 2020, SUBMASURA 6.4
„Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”
Denumire
program
Autoritatea de
management

Obiective

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, SubMasura 6.4 ‐ „Sprijin pentru investitii in crearea si
dezvoltarea de activitati neagricole”
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
Cresterea numarului de activitati non‐agricole desfasurate in zonele rurale;
Dezvoltarea activitatilor non‐agricole existente;
Crearea de locuri de munca;
Cresterea veniturilor populatiei rurale;
Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban;
Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin
practicarea de activitati non‐agricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative
ocupationale.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub‐masura sunt:
¾ Micro‐intreprinderi si intreprinderi non‐agricole mici existente si nou‐infiintate (start‐up) din spatiul
rural;
¾ Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica
activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non‐agricole in zona rurala in cadrul
intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia
persoanelor fizice neautorizate.

Beneficiari
eligibili

ATENTIE!
o Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
o O micro‐intreprindere este considerata nou infiintata (start‐up) daca este infiintata in anul depunerii
Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai
mult de 3 ani fiscali consecutivi.
o Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start‐ups)
trebuie sa fie inregistrate si sa‐si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul
social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural);
o In cadrul SM 6.4, solicitantul trebuie sa aiba capital 100% privat.
Categoriile de solicitanti eligibili, in functie de forma de organizare, sunt:
¾ Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile
ulterioare;
¾ Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile
ulterioare;
¾ Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile
ulterioare;
¾ Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile
ulterioare);
¾ Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile
ulterioare);
¾ Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
¾ Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
¾ Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si
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completarile ulterioare);

¾ Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);

¾ Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/1991) cu modificarile si completarile ulterioare;
¾ Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de
gradul 1 (infiintate in baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea
de activitati non‐agricole;
¾ Cooperativa agricola de grad 1 (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare si gestionare a
terenurilor agricole si a efectivelor de animale.
¾ Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet
medical veterinar individual in conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea
profesiunii de medic veterinar;
¾ Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneza in cadrul unui cabinet
medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr 124/1998 privind organizarea si
functionarea cabinetelor medicale.
ATENTIE! Avand in vedere conditiile de autorizare ca si cabinet medical veterinar individual/cabinet medical
individual, acestia pot solicita fonduri doar pentru investitii de modernizare.
Solicitantii eligibili trebuie sa se incadreze in categoria:
¾ microintreprindere – maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active
totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
¾ intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active
totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Criterii de
eligibilitate

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub‐masurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
¾ sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
¾ sa fie persoana juridica romana;
¾ sa actioneze in nume propriu;
¾ sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului
¾ investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub‐masura;
¾ sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural;
¾ sa demonstreze capacitatea de a asigura co‐finantarea investitiei;
¾ viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii
tehnico‐economice;
¾ intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
¾ investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate
avea efecte negative asupra mediului.
Spatiul rural eligibil ‐ in acceptiunea PNDR 2014‐2020 si implicit a acestei sub‐masuri, spatiul rural este definit
ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ‐teritoriala, comuna fiind cea mai mica unitate
administrativ‐teritoriala, nivel NUTS 5.
Finantarea in cadrul acestei masuri derulata prin PNDR 2014‐2020 este restrictionata pentru urmatoarele
categorii de beneficiari:
¾ solicitantii/ beneficiarii inregistrati in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si
pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de AFIR, inclusiv a dobanzilor si majorarilor de
intarziere;
¾ solicitantii/ beneficiarii care au contracte de finantare incetate din proprie initiativa, pentru 1 an de la
data rezilierii, iar solicitantii/ beneficiarii care au contracte de finantare incetate pentru nerespectarea
obligatiilor contractuale din initiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;
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¾ beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantarii FEADR, care se afla in situatii litigioase cu AFIR,
pana la pronuntarea definitiva si irevocabila a instantei de judecata in litigiul dedus judecatii;

¾ solicitantii care s‐au angajat prin declaratie la depunerea cererii de finantare ca vor depune dovada co‐

Actiuni/cheltui
eli eligibile

Actiuni/cheltui
eli neeligibile
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finantarii la contractare sau ca vor depune proiectul tehnic si nu prezinta documentele la data
prevazuta in notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de
un an de la notificare;
¾ solicitantii/beneficiarii care depun mai multe proiecte in aceeasi sesiune si/sau sesiuni diferite in cadrul
aceleiasi sub‐masuri care formeaza impreuna un flux de productie (flux tehnologic).
ATENTIE!
o Solicitantii ai caror asociati/ actionari majoritari au aceasta calitate in doua sau mai multe intreprinderi
nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, in acelasi timp (in intelesul de aceeasi sesiune), in
cadrul aceleiasi sub‐masuri, pentru acelasi tip de investitie. Poate fi eligibila cererea de finantare
depusa de o singura intreprindere, care are in comun cu alte intreprinderi acelasi actionar majoritar.
o In cadrul sub‐masurii 6.4, un beneficiar poate solicita finantare pentru unul sau mai multe proiecte:
a) cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale acestuia si a regulilor ajutoarelor de minimis;
b) daca proiectele nu formeaza impreuna un flux tehnologic.
Tipuri de operatiuni si CHELTUIELI ELIGIBILE (in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare
in cadrul sub‐masurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului si dispozitiilor privind eligibilitatea cheltuielilor
prevazute la cap. 8.1 din PNDR), de exemplu:
¾ Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:
‐ fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie, articole de hartie si carton;
‐ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
‐ activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
‐ Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
‐ fabricare produse electrice, electronice;
¾ Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole
– olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
¾ Investitii legate de furnizarea de servicii:
‐ servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
‐ servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
‐ servicii de consultanta, contabilitate, audit;
‐ activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice;
‐ servicii tehnice, administrative, etc.
¾ Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro‐turistice, proiecte de activitati
de agrement.
¾ Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea
comercializarii.
Costuri eligibile specifice:
‐ constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
‐ achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi;
‐ investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente,
drepturi de autor, marci.
Tipuri de operatiuni/activitati si cheltuieli neeligibile:
¾ prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente acestei
activitati;
¾ procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat;
¾ productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica;
¾ cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
¾ cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor
generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de
depunerea cererii de finantare;
¾ cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;

¾ cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
¾ cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
a. dobanzi debitoare;
b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;
c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul
legislatiei nationale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
d. in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
e. Cheltuieli care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 si 15‐
PNDR.
Costuri neeligibile specifice:
Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de
autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc).

Documente
solicitate
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ATENTIE!
Contractele care confera dreptul de folosinta asupra cladirilor/ terenurilor unde vor fi amplasate investitiile vor fi
incheiate in numele solicitantului. In cazul in care prin proiect se propun lucrari de interventie asupra cladirilor,
solicitantul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra cladirii si terenului aferent.
Documentele care trebuie atasate Cererii de Finantare pentru intocmirea proiectului, in functie de caz, sunt:
1. Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/ sau montaj.
2. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente.
3. Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.
4. Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 si 40),
precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara.
In cazul in care solicitantul este infiintat cu cel putin trei ani financiari inainte de anul depunerii cererii de
finantare se vor depune ultimele trei situatii financiare. Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii
cererii de finantare.
sau
Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului, inregistrata la
Administratia Financiara (formularul 200)
si/sau
Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document
obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finantare
sau
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat
activitate anterior depunerii proiectului.
5. Documente pentru terenurile si cladirile pe/ in care sunt/ vor fi realizate investitiile:
5.1 actul de proprietate asupra terenului sau alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de
folosinta/dreptul real principal al terenului (contract de inchiriere, de comodat, concesiune, alte tipuri de
folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data
depunerii cererii de finantare si
in cazul dreptului de folosinta prin concesionare, contractul de concesiune va fi insotit de o adresa emisa de
concedent care sa specifice:
‐ suprafata concesionata la zi ‐ daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau
diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces;
‐ situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in
contract, daca concesionarul si‐a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze.
si
5.2 Document care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii sau alt document incheiat la notariat
care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra cladirii: contract de inchiriere, de comodat,
concesiune (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru cladirea in care se va realiza investitia, pe o perioada de
cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, numai in cazul in care proiectul se refera la dotarea/
achizitionarea de echipamente / utilaje si
in cazul dreptului de folosinta prin concesionare, adresa emisa de concedent care sa specifice daca pentru

cladirea concesionata exista solicitari privind retrocedarea.
ATENTIE! Pentru constructiile definitive solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa certifice dreptul real
principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare‐
cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare
judecatoreasca/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificata si completata, asupra
terenului pe care urmeaza a se realiza investitia. Pentru constructiile cu caracter provizoriu, definite conform
Legii nr. 50/1991, modificata si completata, solicitantul poate prezenta si un contract de comodat/ locatiune
(inchiriere) asupra terenului.
6. Copie a extrasului din Registrul agricol, daca este cazul.
7. Copie a extrasului din Registrul ANSVSA/ APIA din care sa reiasa calitatea de fermier, daca este cazul.
8. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect.
9. Documente care atesta forma de organizare a solicitantului:
9.1 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare.
9.2 Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu in
cazul Societatilor agricole, insotita de Statutul Societatii agricole;
9.3 Act constitutiv pentru Societatea cooperativa agricola.
9.4 Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale umane / veterinare.
10.1 Adeverinta (emisa de AJPM) ca activitatea existenta nu face obiectul autorizarii de mediu;
10.2 Acord de mediu/Autorizatie de mediu/ Aviz Natura 2000, insotit de studiul de impact/studiul de evaluare
adecvata, daca este cazul;
10.3 Autorizatie integrata de mediu sau Adeverinta emisa de ARPM (care sa ateste ca activitatea este in
procedura de autorizare integrata de mediu);
10.4 Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de
finantare pentru unitatile existente care se modernizeaza.
11. Declaratia privind incadrarea in categoria micro‐intreprinderilor/intreprinderilor mici.
12. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de
minimis.
13. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii, insotit, daca este
cazul, de actul de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg din Certificatul de urbanism si o copie a adresei de
instiintare, conform modelului din Ghid.
14. Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Turismului pentru constructia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro‐pensiune.
15. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru structura de primire
turistica respectiva (in cazul modernizarii/extinderii).
16. Alte documente (dupa caz).
ATENTIE!
o Activitatile ce se incadreaza in CAEN 7500 se supun procedurii de inregistrare / autorizare sanitar –
veterinara conform Ordinului nr. 16/2010.
o Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finantare, termenul de valabilitate al
acestora fiind in conformitate cu legislatia in vigoare.

Alocare financiara

Valoarea
finantarii
nerambursabile
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Contributia publica totala aferenta sesiunii pentru anul 2015 pentru Sub‐masura 6.4 este de 57.214.935 Euro
din care:
‐ 15% ‐ contributia Guvernului Romaniei;
‐ 85% ‐ contributia Uniunii Europene.
In cazul Bucuresti si Ilfov contributia publica este impartita astfel:
‐ 25% ‐ contributia Guvernului Romaniei;
‐ 75% ‐ contributia Uniunii Europene.
IN CAZUL INVESTITIILOR IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE, PRINCIPIUL FINANTARII
NERAMBURSABILE ESTE ACELA AL RAMBURSARII COSTURILOR ELIGIBILE SUPORTATE SI PLATITE EFECTIV IN
PREALABIL DE CATRE BENEFICIAR.
¾ Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de
minimis, se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar

(intreprindere unica) pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor de marfuri in contul
tertilor sau contra cost).
¾ Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
¾ Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:
‐ pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si agro‐
turism;
‐ pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati
neagricole.
ATENTIE!
o Daca solicitantul este in unul dintre cazurile descrise mai sus, sprijinul se majoreaza direct la 90%. Nu
exista intensitati intermediare.
o In cazul in care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa pe sM
6.4, s‐ar depasi plafonul de 200.000 euro/beneficiar(intreprindere unica), proiectul va fi declarat
neeligibil.
Depunerea
proiectelor

Modalitatea de
evaluare
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¾ Perioada de depunere: 15.07.2015 – 30.10.2015.
¾ Dosarul Cererii de Finantare care cuprinde Cererea de Finantare completata si documentele atasate
vor fi scanate si depuse on‐line.
PE BAZA DE PUNCTAJ
¾ Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto‐evaluare/pre‐
scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de
proiecte.
¾ Pentru aceasta submasura pragul minim este de 15 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect
nu poate intra la finantare.
¾ Pentru a fi admise, cererile de finantare trebuie sa indeplineasca punctajul aferent pragului de calitate
precizat in anuntul licitatiei anuale de proiecte, care va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu
indeplinesc aceasta conditie vor ramane cu statutul de amanate.
¾ Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii anuale se opreste inainte de termenul limita,
atunci cand valoarea publica totala a proiectelor depuse avand un punctaj estimat (auto‐
evaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la
nivelul alocarii sesiunii anuale.
¾ Toate proiectele depuse intr‐o luna calendaristica care au punctajul mai mare sau egal decat pragul de
calitate corespunzator lunii respective, vor fi evaluate de catre AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate in
lunile urmatoare, atunci cand punctajul estimativ (auto‐evaluare/pre‐scoring) va deveni mai mare sau
egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective si vor intra in competitie cu proiectele depuse in
lunile respective.
¾ Selectia proiectelor se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie in cadrul alocarii
disponibile pentru selectia lunara ce reprezinta diferenta dintre alocarea anuala si valoarea publica
totala a proiectelor selectate prin rapoartele de selectie lunare anterioare.
¾ In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face in functie de tipul proiectului ‐ se
acorda prioritate proiectelor prin care se propun servicii‐ altele decat servicii medicale, sanitar‐
veterinare si agro‐turism;
¾ In cazul proiectelor cu aceeasi valoare, departajarea se realizeaza in functie de activitatea desfasurata
prin proiect si anume: se acorda prioritate proiectelor care propun activitati mestesugaresti si servicii IT
(in ordinea prezentarii);
¾ Pragul minim de selectie a proiectelor: 15 puncte;
¾ Praguri de calitate lunare:
‐ 60 de puncte in perioada 14.07 – 31.07.2015;
‐ 45 de puncte in perioada 01.08 – 31.08.2015;
‐ 30 de puncte in perioada 01.09 – 30.09.2015;
‐ 15 puncte in perioada 01.10 – 30.10.2015.
ATENTIE!

o

o

o

o

o
o

Localizare
proiect
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Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Studiul de Fezabilitate si pentru
care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru mentinerea sprijinului pe toata perioada
de valabilitate a contractului de finantare.
Pentru fermieri/ membrii unei gospodarii agricole, activitatea agricola trebuie demonstrata prin
inregistrarea obligatorie, de catre solicitant, in nume propriu, cu cel putin 12 luni consecutive inainte de
solicitarea sprijinului, in Registrul Unic de Identificare – APIA si/ sau in Registrul exploatatiilor –
ANSVSA/Registrul agricol (la Primarie).
Agro‐pensiunile vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in
vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica,
a licentelor si brevetelor de turism iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie
sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta. Schimbarea destinatiei unei locuinte in
structura de primire agro‐turistica este considerata investitie noua.
Pentru investitiile noi in structurile de primire agro‐turistica, suprafata de teren aferenta structurii agro‐
turistice trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare in domeniul
turismului, in vederea evitarii supra‐aglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural
(constructie noua sau extindere).
Beneficiarul trebuie sa isi ia angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic.
Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale
protejate.

Teritoriul Romaniei, zona rurala.

